
 

 
 

 

ระเบยีบ 

สหกรณอ์อมทรัพยข้์าราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกัด 

ว่าด้วยการประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์

 พ.ศ.  

.................................................. 
 

อาศยัอาํนาจตามในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั  ขอ้  ( ) 

และขอ้   ( )    ทีประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที    ครงัที     เมือวนัที    ตุลาคม  พ.ศ.       

ไดม้มีตกิาํหนดระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั   ว่าดว้ยการประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.   ดงัตอ่ไปนี 

ขอ้  ระเบียบนีเรยีกวา่ “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถนินครสวรรค ์ จาํกดั ว่าดว้ย 

การประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2564” 

 ขอ้  ระเบียบนใีหใ้ชบ้งัคบั  ตงัแตว่นัที    พฤศจิกายน    เป็นตน้ไป 

 ขอ้  ในระเบียบนี 

“สหกรณ”์ หมายถงึ สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั 

“ระเบียบ” หมายถงึ ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั  

 “สมาชิก” หมายถงึ สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั  

“คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายถงึ คณะกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิน

นครสวรรค ์ จาํกดั  

“คณะกรรมการอืน”    หมายถึง   คณะกรรมการอืนทีกาํหนดไวใ้นขอ้บังคบั   ระเบียบ  มติ

คณะกรรมการของสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั 

“ประธานกรรมการ”   หมายถงึ   ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิน 

นครสวรรค ์ จาํกดั  

“ ประธานกรรมการอืน”   หมายถงึ ประธานคณะกรรมการอืนทกีาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั ระเบียบ 

มตคิณะกรรมการ  ของสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั 

“รองประธานกรรมการ”      หมายถงึ  รองประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่น 

ทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั  
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“เจา้หนา้ทีสหกรณ”์  หมายถงึ  เจา้หนา้ทีสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิน    

นครสวรรค ์จาํกดั 

“หนว่ยงาน” หมายถึง สถานทีปฏิบติังานของสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิน 

นครสวรรค ์ จาํกดั 

“หนว่ยเลอืกตงั”       หมายถึง หน่วยงานหรือสถานทีใด ๆ  ตามทีสหกรณก์าํหนดใหเ้ป็นหน่วย 

เลือกตงัของสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกัด 

“ผูจ้ดัการประชุม”     หมายถึง   ผูที้เป็นประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณม์อบหมาย 

“ญตัต”ิ   หมายถึง  ขอ้เสนอเพือการลงมติ 

“การประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส”์  หมายถงึ การประชุมทีกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบให้

ตอ้งมกีารประชุมทีกระทาํผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์      โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุมิไดอ้ยู่ในสถานทีเดียวกัน     สามารถ

ประชมุหารือ  หรือแสดงความคิดเหน็ระหวา่งกนัไดผ่้านสืออิเลก็ทรอนิกส ์

 “ผูเ้ขา้ร่วมประชุม”  หมายถึง คณะกรรมการ คณะกรรมการอืน สมาชิก หรือผูท้ีเกียวขอ้ง ทีเขา้

รว่มในการประชุมแห่งเดียวกนัและทีแสดงตนรว่มประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสใ์นเวลาเดียวกนั 

“สืออิเล็กทรอนิกส”์ หมายถึง สือบนัทกึขอ้มลูหรอืสารสนเทศใดๆทีใชวิ้ธีการทางอเิล็กทรอนิกส ์

โดยการประยกุตใ์ชว้ิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า  คลนืแมเ่หลก็ไฟฟ้า  หรอืวิธีอนืใดในลกัษณะคลา้ยกนั  และให้

หมายรวมถงึการประยกุตใ์ชวิ้ธีการทางแสง     วิธีการทางแมเ่หล็กหรืออปุกรณที์เกียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชว้ิธี 

ต่างๆ เช่นว่านนั 

 “ระบบควบคุมการประชุม”       หมายถึง  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละหรอือปุกรณส์ือสาร

อิเล็กทรอนิกสใ์ด ๆ   ทงัฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรที์เชือมโยงกนัเป็นเครอืข่ายและมีการสือสารขอ้มลูกนั    โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร และหรือการโทรคมนาคมเพือผูเ้ขา้รว่มประชุมสามารถเขา้ถงึ  และใชง้าน

สาํหรบัการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ไมว่่าจะเป็นการประชมุดว้ยเสียง  หรอืทงัภาพและเสียง 

 “ผูค้วบคุมระบบ”     หมายถึง  เจา้หนา้ทีสหกรณต์ลอดจนผูท้าํหนา้ทีดแูล   และบริหารจดัการ

ระบบการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกสต์งัแต่เริมการประชมุ จนเสรจ็สนิการประชุมในแตล่ะครงั 

ขอ้     การประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกสจ์ะทาํได ้   โดยมติคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่า    ใน    ของ

คณะกรรมการทีมาประชุม ทงันี มติคณะกรรมการจะตอ้งกาํหนด ดงันี  

 ( )  เหตผุล และความจาํเป็น ทีจะตอ้งจดัการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์
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 ( )  การประชมุใหญ่สามญั  ประชมุใหญ่วิสามญั   ประชุมผูแ้ทนสมาชิก   คณะกรรมการหรือ

คณะอนกุรรมการ ชดุใดทีสามารถจดัประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

 ( )  กาํหนดวนัทีประชมุทีสมควรใหม้ีการประชมุผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์
 

ขอ้    เมือผูท้าํหนา้ทีประธานในการประชมุคณะกรรมการ  หรือคณะอนกุรรมการ   กาํหนดใหมี้การ

ประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกสค์รงัใดแลว้    ผูจ้ดัการสหกรณต์อ้งจดัใหมี้ผูค้วบคมุระบบทีสามารถบริหารจดัการ

ระบบ เพือตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุเขา้ระบบก่อนเริมการประชมุ 

ขอ้    ในการประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์ผูมี้หนา้ทีจดัการประชุม จะตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

( )  จดัสง่หนงัสอืเชิญและเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสาร     หรอืขอ้มลูผ่านสือ 

       อิเลก็ทรอนิกส ์

     ( )  จดัทาํเอกสารประกอบการประชมุและนาํขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ  เพือใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุคน  

       สามารถ อา่นเอกสารไดก้่อนการประชมุ 

     ( )  จดัใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมแสดงตนและนบัองคป์ระชมุก่อนการประชุม 

( )  จดัทาํรายการประชมุเป็นหนงัสือ 

( )  จดัใหมี้การบนัทกึเสียงหรอืทงัภาพและเสียง  แลว้แต่กรณี       ของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคน  

       ตลอดระยะเวลาทีมกีารประชมุในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์  เวน้แต่เป็นการประชมุลบั 

       และ  ใหถ้ือเป็นส่วนหนงึของการประชมุ 

( )   จดัเก็บขอ้มลูจราจรอเิล็กทรอนิกสข์องผูร่้วมประชุม 

( )   จ่ายเบียประชุมใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มประชมุทีแสดงตน 

ขอ้     ในการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสข์องคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ 

จะตอ้งมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสไ์ม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของคณะกรรมการดาํเนินการ  

หรอืคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ จึงจะเป็นองคป์ระชมุได ้

ขอ้    ประธานกรรมการ   ประธานคณะกรรมการ หรือประธานอนุกรรมการ มีหนา้ทีดาํเนินการ

ประชุม หากประธานกรรมการ   ประธานคณะกรรมการหรือประธานคณะอนุกรรมการ   ไมอ่ยู่ในการประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได ้ให้รองประธานปฏิบัติหน้าทีแทน ถ้าไม่มีรองประธานให้กรรมการหรือ

อนกุรรมการทีเขา้รว่มประชมุเลือกกรรมการหรอือนกุรรมการคนหนงึปฏิบติัหนา้ทีแทน 
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ขอ้    ในการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสข์องคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอืน ทีจาํเป็นตอ้งมี

ทีปรึกษา หรือทีปรกึษากิตติมศกัด ิหรอืผูต้รวจสอบกิจการ หรอืผูต้รวจสอบบัญชี หรือบุคคลทีเกียวขอ้ง เขา้รว่ม

ประชมุดว้ย ใหป้ระธานในทีประชมุนนัเป็นผูวิ้นิจฉัยใหป้ระชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์

 ขอ้  การลงมตใินทีประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคบัของสหกรณแ์ละระเบียบทีเกียวขอ้งในแต่ละกรณี 

 ขอ้  ผูเ้ขา้ประชมุและผูเ้ขา้รว่มประชุมผ่านสืออเิลก็ทรอนิกส ์  ตอ้งมิใหบุ้คคลอืนร่วมฟังหรือกระทาํ

การบนัทกึเสียงหรือบนัทกึภาพในการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์

 ขอ้  ในการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์หากมีกรณีทีตอ้งจ่ายเบียประชุมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ประชุมและ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ ทงันีผูเ้ขา้ประชุมและผูร้่วมเขา้ประชุมจะตอ้งแสดงตนผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกสเ์ท่านนั 

 ขอ้  การจัดประชุมใหญ่ของสหกรณผ์่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ใหถ้ือปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์และหรือ ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และตามวิธีการทีคณะกรรมการ

กาํหนด 

 ขอ้  ในกรณีมีปัญหาเกียวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูวิ้นิจฉัยชี

ขาดและใหถ้ือเป็นทีสดุ 

 ขอ้  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาตามระเบียบนี 

 

                          ประกาศ  ณ  วนัที    ตลุาคม  พ.ศ.  

 

 

                       (นายพงษ์ศกัดิ  ศิรวิงษ์อนนัต)์ 

                               ประธานกรรมการ 

                                                   สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์จาํกดั 

 

 


